
1  

 
 

 M I NI ST E RU L E DU CA Ţ I E I  NAȚIONLE  ȘI  

CE RC E TĂ RII  ȘTIINȚIFICE 
 
 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILE DIN ISTORIA ŞCOLII GIMNAZIALE  

NR. 1 BRĂNEŞTI 

 

 



2  

Introducere 
„Şcoala, imensul laborator unde se plămădesc generaţiile de mâine, fereastra deschisă 

spre orizonturile cunoaşterii, spre învăţarea şi însuşirea profesiunii, înregistrează astăzi în 

localitatea Brăneşti un continu proces de dezvoltare şi modernizare”. 

Brăneştiul este  recunoscut  astăzi ca  un  adevărat  “campus  preuniversitar”,  singura 

localitate rurală din ţară cu patru licee: Colegiul Silvic “Theodor Pietraru”, Liceul Teoretic 

“Traian Lalescu”, Grupul Tehnologic “Cezar Nicolau” şi Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 

Filofteia”, situaţie nemaiîntâlnită nici chiar în multe din localităţile urbane din ţară. Dacă 

adăugăm şi celelalte unităţi de învăţământ din localitate: Şcoala Gimnazială  nr. 1 Brăneşti 

cu Structura cu clasele I-IV  Islaz, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 „Riţa Gărgăriţa” cu 

structurile din  Islaz şi  Pasărea,  avem deja creionat  un tablou  al unei   reţele  locale de 

învăţământ care concentrează în fiecare an aproximativ 2500 de tineri învăţăcei, adică 

aproximativ 25% din populaţia localităţii. 

I. Cadrul natural şi istoricul localităţii. 
Localitatea Brăneşti este situată în partea de est a judeţului Ilfov, pe malul stâng al 

râului Pasărea, la aproximativ 10 km de marginea estică a capitalei Bucureşti. Este alcătuită 

din satele: Brăneşti-reşedinţă de comună, Islaz, Pasărea şi Vadul Anei, ocupă o suprafaţă de 

5.521 ha şi  numără  10 020 locuitori, după rezultatele provizorii ale ultimului recensământ din 

2011. 

Teritoriul comunei aparţine reliefului de câmpie, fiind poziţionat la limita dintre 

Câmpiile Vlăsiei şi Mostiştei, câmpul Brăneştilor fiind inclus din punct de vedere 

geomorfologic în Câmpia Mostiştei, subunitatea Câmpia Belciugatele. Câmpul neted,  întins şi 

uşor vălurit de văiugi şi crovuri este încadrat de râurile Pasărea cu afluentul Şindriliţa şi râul 

Mostiştea cu afluentul Belciugatele. Faţă de principalele căi de comunicaţie,  localitatea a 

ocupat şi ocupă o poziţie avantajoasă, ea fiind străbătută, atât în trecut, cât şi în prezent, de 

artere de importanţă naţională care au influenţat puternic dezvoltarea localităţii. În prezent 

localitatea este traversată de Drumul Naţional Nr. 3 , Magistrala feroviară Bucureşti – 

Constanţa , Autostrada Soarelui A2 şi Drumul Judeţean 100. 

Conturată  la  început  într-o  oază  de  verdeaţă  a  vestiţilor  Codrii  ai  Vlăsiei,  astăzi 

localitatea Brăneşti este situată la limita dintre zona silvostepei specifică câmpiei Mostiştei şi 

zona de pădure a stejarului specifică Vlăsiei. Pădurile vechiului Codru al Vlăsiei, care astăzi 

au un aspect insular în jurul localităţii, în trecut ocupau suprafeţe mult  mai mari şi chiar 

înconjurau localitatea. De aici derivă şi denumirea localităţii de la cuvântul slavon branişte, ce 

însemna pădure rară cu poieni largi. 

Condiţiile naturale oferite de această zonă, cursurile de apă şi apa freatică la adâncime 

relativ mică,  păşunile şi fâneţele din ochiurile de pădure, au reprezentat principalii factori de 

favorabilitate care au determinat aşezarea unor populaţii încă din cele mai vechi timpuri. În 

acest sens pledează obiectele arheologile descoperite în 1967 pe ostrovul din iazul Brăneşti III, 

unde elevii Şcolii nr. 1 Brăneşti conduşi de profesorul de geografie Gherman Dragoş, au 

recoltat fragmente ceramice care au fost certificate ca aparţinând culturii Gumelniţa(mileniile 

IV-III  î.  Cr.)
1
.  Complexitatea şi modelarea  superioară a vaselor  ceramice  şi  numeroasele 

statuete antropomorfe, unele descoperite mai recent (Idolul de la Brăneşti sau Zeiţa mamă) 

pun în evidenţă nu numai o aşezare neolitică, dar   şi un adevărat centru de artă şi cultură 

neolitică, acesta fiind consemnat de altfel ca singurul obiectiv de pe raza localităţii ce apare pe 
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lista Monumentelor Istorice şi de Patrimoniu Naţional  a Ministerului Culturii din anul 2010. 

Nu se cunoaşte cu precizie  vechimea primelor  aşezări pe aceste meleaguri,  însă pe baza 

informaţiilor existente se poate afirma că aşezarea cea mai veche este cunoscută sub numele 

de Crăsani, localizată pe actuala vatră a localităţii Vadul Anei, care s-a risipit prin anii 1650. 

Al doilea ca vechime este satul Zgâriata, care apare în documente în vremea domnitorului 

Ştefan Vodă-Surdul 1591-1592 şi care ulterior va face joncţiunea cu satul Brăneşti, aflat puţin 

mai la nord. Localitatea Brăneşti este atestată în vremea domniei lui Mihai Viteazul(1593- 

1601), când moşia şi satul Brăneşti intră în proprietatea vornicului Cernica, locuito rii devenind 

”rumâni” . 

La 4 august 1685, moşia şi satul Brăneşti sunt închinate Mitropoliei din Bucureşti de 

către  Cernica  Ştirbei,  un  nepot  al  Vornicului  Cernica.  La  rândul  său,  Mitropolia  din 

Bucureşti, între anii 1719-1750, cedează moşia Brăneşti Patriarhiei din Alexandria. De la 

1750 până la 1854, mănăstirea Cernica cu moşiile, deci inclusiv moşia Brăneşti, este din nou 

în  stăpânirea Mitropoliei din  Bucureşti şi,  printr-un act  de schimb,  abia  în 1854,  la 14 

ianuarie, moşia Brăneşti trece în proprietatea mănăstirii Cernica
2 

. Urmând trecerea moşiei pe 
seama mănăstirii Cernica în plină proprietate a Mitropoliei, “aceasta îşi făcu un metoc pe 
locul unde se află actuala biserică, loc pe care se afla o căsuţă unde a funcţionat prima 

şcoală,  primul  învăţător  al  acestei  şcoli    fiind  logofatul  Nica,  ce    era  şi  cântăreţ  la 

biserică”
3
. 

Stabilirea  în  localitate  a  unor  familii  bulgare  în  vremurile  grele  de  la  începutul 

secolului XIX-lea, avea să aducă un impuls demografic şi o diversificare a tradiţiei culturale 

locale. Apariţia celorlalte sate la sfârşitul şi începutul secolului XX, odată cu evoluţia 

societăţii în ansamblu, au  dus la dezvoltarea localităţii şi la poziţionarea ei astăzi pe un loc 

important între localităţile ilfovene. 

II.       ISTORICUL EVOLUŢIEI ACTIVITĂŢII ŞCOLARE. 

Pentru a realiza o radiografie a învăţământului local de la începuturile sale şi până în 

prezent, trebuie să avem în  vedere  şi preocupările unor  distinşi profesori care au  tratat 

începuturile învăţământului din localitatea Brăneşti în lucrări de stat sau diverse articole. Este 

vorba despre Spirea Pupezescu, Serghei Păduraru şi Maria Tufă, primul publicând un 

articol detaliat pe această temă în revista “Coordonate” a Liceului Agroindustrial din 1981. 

Organizarea învăţământului în comuna Brăneşti nu poate fi disociată de începuturile 
învăţământului la nivel naţional. Primele dispoziţii de înfiinţare a unor şcoli în Ţara 

Românească au fost date de „Eforia Şcoalelor în anul 1833 sub conducerea lui Petrache 

Poenaru”, prin care se organiza învăţământul naţional numai la oraşe. 

În 1834  în legea privind organizarea seminariilor s-au introdus unele reglementări 
privind învăţământul de la sate, stabilindu-se “obligativitatea pentru ţârcovnicii bisericilor 

de a învăţa copiii satelor carte şi cântări”. Aşadar este de presupus că învăţătura de carte  a 

început  a  se  acorda  în  localitatea  Brăneşti  în  tinda  bisericii.  Domnul  profesor  Serghei 

Păduraru precizează însă că în Brăneşti, ca urmare a prevederilor Regulamentului Organic, 

şcoala ia fiinţă în 1834 funcţionând la început cu un singur post de învăţător până în anul 

1848  când  a  fost  închisă.  Doamna  învăţătoare Maria Tufă aminteşte că  prima  şcoală  a 

funcţionat într-o căsuţă ridicată chiar pe locul unde se găseşte astăzi biserica, primul învăţător 

al acestei şcoli fiind “Logofătul Nica”, care era şi cântăreţ la biserică. 
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Cursurile şcolare s-au redeschis după 10 ani în 1858, ca urmare a impulsionării acţiunii 

de înfiinţare a şcolilor în mediul rural. În tabelul şcolilor din Ţara Românească pentru anul 

şcolar  1858  se poate citi “Districtul  Ilfovului, plasa  Dâmboviţa,  învăţător pentru  satele 

Brăneşti şi Pasărea-Toma Marin Frăţilă, în vârstă de 25 de ani. Şcoala s-a orânduit la data 

de 17 aprilie 1858, prin cartea cu nr. 759”
4
. 

La început şcoala a funcţionat într-o clădire mică de lemn într-una din casele pe care le 

avea Mănăstirea Cernica pe locul actualei biserici. Odată cu construirea bisericii de astăzi în 

1859, şcoala a fost mutată în alte clădiri, case vechi ce aparţineau moştenitorilor defunctului 

Păun Rădulescu. Mult timp nu a existat o clădire special construită pentru şcoală. 
Primul local a fost construit abia în anul 1879(1862 după Maria Tufă) cu fonduri de la 

judeţ. O clădire din cărămidă cu două săli de clasă, cancelarie şi locuinţă pentru directoare 

amplasată vis-a-vis de actuala clădire a grădiniţei
5
. 

Numai  copiii  familiilor  avute  îşi  permiteau  să  urmeze  gimnaziul,  liceul  sau  şcoli 

superioare. În această perioadă de început, învăţământul local întâmpina mari greutăţi: în 

primul rând numărul mic de cadre didactice şi al celor ce frecventau şcoala , apoi procentul 

mare al repetenţilor(de 50%), numărul mic al fetelor ce frecventau şcoala (pentru  că erau 

ţinute acasă pentru grija gospodăriei şi a copiilor mici), numărul mic al elevilor ce frecventau 

clasele  terminale.  Catalogul  clasei  în  anul  şcolar  1859-1860  arată  următoarea  situaţie: 

ianuarie-18 elevi înscrişi(17 băieţi şi o fată) iar în luna aprilie 21 elevi(20 băieţi şi o fată)
6
. 

Elevii studiau următoarele obiecte: scrisul,cititul, manualul de rugăciune, silabismele, istoria 

sfântă, manualul de sfântă scriptură, catehismul şi purtarea. La începutul anului şcolar 1859- 

1860, revizorul districtului Ilfov raporta către Euforia Şcoalelor că: “învăţătorul de la Şcoala 
Brăneşti şi Pasărea este la poziţie. Şcoala poate funcţiona având 20 de elevi(15 din Brăneşti 
şi  5  din  Burduşani)”.  În  anul  1861  la  Brăneşti  era  învăţător  Păun  Rădulescu  cu  “stare 
materială bună şi morală foarte bună”. Şcoala avea 18 elevi, dar în luna februarie întâmpina 

mari greutăţi“era frecventată de 9 copii şi lipseau lemnele de foc”
7
. 

Invăţătorii erau aleşi din rândul dascălilor de biserici sau din rândul locuitorilor care ştiau 
carte. Pentru a fi numit învăţător, candidaţii erau examinaţi de revizoratul districtual la 
următoarele discipline: lectura, rugăciunea, caligrafia, dictarea, aritmetica(cele patru 

operatii), geografia şi gramatica(părţile de vorbire)
8
. 

In 1926 Prefectura Judeţului Ilfov cu concursul sătenilor construieşte din cărămidă un al 

doilea local de şcoală vis-à-vis de primul local. Şcoala a fost împroprietărită cu 5 ha teren 

arabil, avea locuinţă pentru director şi grădină şcolară. La sfârşitul anului 2007 clădirea a fost 

dărâmată pentru construirea unei grădiniţe cu program prelungit. Şcoala din Brăneşti a fost 

mixtă până în 1934, când se înfiinţează şcoala de fete în localul mai vechi şi şcoala de băieţi în 

localul mai nou. Şcoala de copii mici (grădiniţa) ia fiinţă în anul 1908. Nu a avut local propriu, 

funcţionând într-o sală de clasă de la Şcoala de băieţi. In anul 1967 s-a construit noul local de 

şcoală cu opt săli de clasă pe două nivele, laborator, bibliotecă, cancelarie şi alte anexe
9
. La 

începutul anilor 1980 ca urmare a dezvoltării localității și a creșterii efectivului de elevi s-a 
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construit un al doilea local ca anexă a școlii în cartierul Bejenari, care a funcționat doar o 

perioadă scurtă de timp. 

Din anul 2011, Școala din satul Islaz devine  Secția cu clasele I-IV Islaz și este  arondată 

Școlii Gimnaziale Nr.1 Brănești. Școala din satul Islaz a luat ființă în anul școlar 1907-1908, 
la 14 ani după înființarea satului. In acest an a fost înființată și prima clădire a școlii cu o 
singură clasă. In anul 1937 la vechea clădire a școlii, se mai adaugă o sală de clasă și o 

cancelarie. In anul 1964 s-a ridicat o clădire cu patru săli de clasă, cancelarie și o bibliotecă
10

. 

Școala a funcționat cu clasele I-IV, I- V și I-VIII, iar în prezent doar cu clase primare. 

De-a lungul timpului școala noastră a avut mai multe denumiri: Școala Generală nr. 1 
Brănești, Școala nr. 215 Brănești, Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Brănești, iar în prezent numele 

unității noastre este Școala Gimnazială nr.1 Brănești. 

III. O  nouă  î nf ăţiş ar e  a  ş c olii  .  Vreme  îndelungată  şcoala  a  funcţionat  în  

localuri improprii(exemplu, clădirile de pe bulevardul I.C. Brătianu),   până în anul 1967,  

când s-a construit, prin contribuţia locuitorilor, actuala şcoală. De-a lungul timpului clădirea 

a suferit puține renovări, însă în ultimii ani a căpătat un aspect modern și plăcut. Are în 

dotare un corp de clădire  cu 8 săli de clasă, cu ferestre termopan, uşi și mobilier noi, apă 

curentă şi încălzire centrală,  un  grup  sanitar  nou,  un  cabinet  de  științe,  un  cabinet  de  

informatică  dotat  cu computere, echipamente audiu-video şi   internet,   săli de clasă 

amenajate pentru  limba și literatura română, istorie, geografie, limba engleză și limba 

franceză. 

Echipa de conducere a școlii care se îngrijește de întreaga activitate desfășurată în 
școlă este formată din profesor Tone Nicoleta, directorul școlii și Consiliul de administrație 

alcătuit din: cadre didactice (profesor Soare Georgeta, profesor Zega Simina, învățător Arsene 

Floarea,  învățător  Stanciu  Rodica),  doi  reprezentanți  ai  părinților  (Geambașu  Monica  și 

Enache Adriana), un reprezentant al Consiliului Local (consilierul Nedu George-Cătălin) și 

primarul  localității  Cismaru  Niculae.  Împreună  veghează  la  îndeplinirea  misiunii  şcolii 

noastre  „ asigurarea accesului la o  educație de calitate, oferind șanse egale tuturor copiilor, 

în  scopul dezvoltării și integrării  lor în societate” călăuziți întotdeauna de viziunea  „școala 

noastră te învață să fii om între oameni”. 

În anul școlar 2012 populația școlară număra 481 de elevi, repartizați în 23 de clase 
(15 la ciclul primar și 8 la ciclul gimnazial), după cum urmează: 

- ciclul primar (clasele I-IV) - 230 elevi la care se adaugă 83 de elevi din Structura Islaz 
- ciclul gimnazial (clasele V-VIII) - 168 elevi 

Şcoala noastră este încadrată cu personal didactic calificat: 33 cadre didactice (15 învăţători 
și  18  profesori  din  care titulari  19  și  14 suplinitori)  şi 6  posturi pentru  cadre didactice 

auxiliare și personal nedidactic. Cadrele didactice au o pregătire profesională foarte bună: 13 

cadre didactice au gradul didactic I, 4 cadre didactice au gradul didactic II, 11 cadre didactice 

au  definitivatul  și  un  cadru  didactic  este  debutant.  Prin  studierea   r apo ar t elo r   inspecţ 

iilo r  

 şco lar e , se constată că au avut loc numeroase inspecţii de specialitate, de îndrumare şi 

control, inspecţii frontale,  toate finalizându-se  cu calificative de foarte bine şi bine. 

Cadrele didactice care activează la această școală în anul școlar 2012/2013 formează 

un  colectiv  tânăr  și  dinamic  organizat  pe  arii  curriculare  și  cu  următoarea  pregătire 
profesională: 

La ciclul primar: Vangu Constanța – gradul I, Geambașu Roxana – gradul I, Arsene 

Floarea– gradul I, Stanciu Rodica– gradul definitiv, Gheorghe Mariana– gradul I, Ungurenci 
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Georgeta– gradul II, Dobre Ioana–gradul I, Ivan Irina-suplinitor (absolvent al Facultății de 

Psihologie), Ganciu Georgeta – gradul definitiv, Grigore Alina-gradul definitiv. 

La ciclul gimnazial, activitatea instructiv – educativă este organizată pe următoarele arii 

curriculare: 

-    Aria curriculară „ Limbă şi comunicare”: Roman Felicia( limba română-responsabilul 
ariei)   – gradul definitiv, Aydin Anișoara( limba română ) - gradul definitiv, Badea 

Tatiana(limba franceză ) – gradul definitiv, Mărunțelu Andreea( limba engleză ) – 

gradul definitiv. 

-    Aria   curriculară   „   Matematică   şi   ştiinţe   ”:   Gheorghița   Cristiana(matematică- 
responsabilul        ariei )  –  gradul  definitiv,  Dragnea  Oana(matematică  )  –  gradul 

definitiv, Stancu Mariana( biologie ) – gradul II, Cristea Liliana(chimie) – gradul I, 

Manciu Georgiana(chimie) – gradul definitiv, Duminica Laura(fizică) – gradul 

definitiv. 

- Aria curriculară „Om şi societate”: Zega Simina(istorie – responsabilul ariei) gradul 

definitiv,  Sebe  Marius  -  Ovidiu  (geografie)  –  gradul I,  Popescu  Olga(religie  )  – 

debutant. 

-    Aria  curriculară  „Educaţie  fizică  şi  arte”:  Gheorghe  Dan-Ionuț(educaţie  fizică  – 

responsabilul  ariei)  –  gradul  II,  Dolocan  Gabriela(educatie  fizica)-gradul  I,  Ilie 

Iustina-Daniela(educaţie  muzicală  )  –  gradul  definitiv,  Boeru  Mihaela(  educaţie 

plastică ) –gradul II. 

IV. Preocupări şi rezultate. Prin preocuparea cadrelor didactice, elevii şcolii noastre 

au obţinut rezultate deosebite la numeroase concursuri şcolare. In şcoală activează un grup de 

învăţătoare care se angajează cu mare dăruire într-o activitate instructiv-educativă de o înaltă 

ţinută. Elevii şcolii noastre au participat la mai multe concursuri judeţene, naționale și 

internaționale(„Gazeta matematica junior”, „Condeie ilfovene”- creatii literare, concursul 

național “Smart”, concursul național “Kangurul”, concursul național “Micul Matematician”) 

obţinând rezultate foarte bune. Astfel la concursul internațional de poezie „Muguri și 

aripi”(2006), au obținut premiul I eleva Teodorescu Maria, premiul al II -lea elevele Neamțu 

Oana și Stoian Raluca. 

La  gimnaziu,  elevii  școlii  noastre  au  participat  la  olimpiade  școlare  de  limba  și 

literatura română, matematică, limba engleză, istorie și geografie, calificându-se la faza 

județeană unde au obținut rezultate bune. La concursul „Evaluarea în educație-limba și 

literatura română” au participat 20 de elevi, trei dintre ei obținând un punctaj foarte bun(peste 

85 de puncte). In anul școlar 2011-2012 elevii școlii noastre au obținut premii la concursuri 
naționale de pictură, de exemplu la Concursul Naţional de   Pictură „Autoportret”, Băicoi- 

Prahova,   Jipa Claudiu a obținut premiul I, Jipa Maria a obținut premiul III, iar Mirea 

Floriana, premiul III. Elevii școlii noastre au participat și la numeroase competiții sportive. În 

anul școlar 2011/2012 a fost organizată Cupa Memorială “Prof. I.Moraru”, ediţia a-VII-a, 

2011 unde s-au obținut locul I, III și IV la fotbal băieți gimnaziu, iar la Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar locul II și III la volei gimnaziu. 
Revista școlii, „Floare de colț”, a obținut de-a lungul timpului mai multe premii la 

concursul județean   de reviste școlare ilfovene organizat de Casa Corpului Didactic 

Ilfov(premiul  III-2008,  premiul  II-2009,  premiul  II-2011).  Publicarea  în  presa  județeană 

„Școala ilfoveană” și „Viitorul ilfovean”, a realizărilor școlii noastre reprezintă o preocupare 

constantă a activității noastre. 
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Școala noastră a fost și este implicată în numeroase proiecte la nivel local, județean, 

național și internațional. Dintre acestea amintim: în anul 2007, Proiectul pentru Invățământul 

Rural - Metode active centrate pe elev, ,,Curcubeul Prieteniei’’- Proiect educațional 

interjudetean aplicat la clasa a III-a A, Proiectul parteneriat ,,eTwinning School Partenerschips 

in Europe’’ România – Polonia(2008-2009), ,,Misterele Pădurii-Sunt un cetățean european 

ecologist’’,   Proiectul internațional ENO, Proiectul Comenius “Be a EuroEcoCitizen”, 

Proiectul “Let’s Do It, România!”, Proiectul internațional I.R.I.S., Proiectul Eco - atitudine, 

Proiectul Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, apoi 

amintim activitățile de aniversare a Zilei Internaționale a Alimentației, Zilei Francofoniei, 

Zilei Internaționale a Mersului pe Jos, Ziua Vârstnicilor  și multe altele. 

V.Cond uc e r e a  ş c oli i.  Din perioada de început (1959) și până în 

prezent(2012), au fost  mai mulţi directori înregistrați în registrul rapoartelor inspecţiilor  

şcolare dintre care amintim pe:  Răducanu Mihail, Alexandrescu  Antonia, Patraulea  

Alexandra. După anul 
1989, o lungă perioadă de timp școala a fost condusă cu mult suflet de Florescu Tudora care 

era și  profesor de geografie,  iar apoi pentru o scurtă perioadă de timp de Vlaiculescu Liliana 

-profesor de chimie, care s-a remarcat prin dăruire și spirit inovator.  Din anul 2010, școala 
este condusă cu  mult  devotament  de    Tone Nicoleta,  care a dovedit  şi se dovedeşte  în 

continuare un deosebit spirit organizatoric, reușind totodată să stabilească și cele mai bune 

relații interumane. 

VI. L e gătur a   c u   c om uni tate a   l oc ală  .   Şcoala   are  o   bună   

colaborare  cu comunitatea locală. Părinţii elevilor participă la lectoratele organizate de 

conducerea şcolii, la şedinţele cu părinţii organizate pe clase sau la consultaţiile fixate de  

învăţătorii şi diriginţii claselor. Au fost nu puţine momentele când unii părinţi, cu posibilităţi 

materiale, au fost de un real sprijin, fiind tot timpul alături de şcoală, contribuind şi cu unele 

donaţii. 

De asemenea, există o bună colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Brănești, care au 

înţeles foarte bine care este locul şi rolul şcolii noastre în comunitate. Au fost premiaţi elevii 

merituoşi cu cărţi şi diverse obiecte şcolare la sfârşitul anului şcolar, de asemenea Primăria şi 

Consiliul Local au făcut o serie de reparaţii şi lucrări de igienizare la şcoală. 

Există o  bună colaborare cu biserica satului, preoţii organizând deseori acţiuni de 
binefacere  pentru  elevii  săraci.  De  asemenea  Poliţia  Brănesti  se  implică  prin  activități 

specifice pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în siguranță, atât în incinta școlii, 

cât și în proximitatea ei, răspunzând promt ori de câte ori a fost nevoie. 

VII.Personalităţ i  di dac tice  . Școala noastră se mândrește, atât în trecut, cât și în 

prezent, cu dascăli care s-au remarcat pe plan profesional și nu numai. Iată numai câteva 

exemple în cele ce urmează, pe lângă cei enumerați anterior ca deținând funcții de  

conducere, care au acordat învățătură de carte perioade mai lungi sau mai scurte de timp: 

Ioniță Petre-profesor de limba română, Serghei Păduraru-profesor de geografie, Spirea 

Pupezescu-profesor de limba română, Alexandrina Răducanu-învățătoare, Dragoș Gherman-

profesor de geografie, Venera Picotici-profesor de limba română, Hudiță Constantin – 

profesor de muzică, Neuman Maria- profesor de muzică, Udrescu  Victor-profesor de fizică, 

Iordache Titel-profesor de educație fizică și mulți alții, care au  marcat prin dăruirea lor   

destinele multor generații de elevi din localitate. 

Fiu al satului, Ioniţă Petre(1930-2004) a fost  profesor şi în acelaşi timp pictor, scriitor 

şi om de cultură. Urmează şcoala de ofiţeri şi după ce trece în rezervă   devine profesor 

metodist la Casele de Cultură din Lehliu şi Călăraşi. Se transferă la şcoala noastră ca profesor 

de limba română, evidenţiindu-se prin pregătirea şi implicarea elevilor în activităţi culturale. 
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Conduce echipele de teatru ale şcolii, obţinând cu echipa de teatru a elevilor în anul 1988, 

locul  întâi pe  ţară,  la  Cântarea  României,  cu  dramatizarea  baladei populare  Mioriţa.  Ca 

pictor, s-a remarcat prin tablouri valoroase cu diverse teme, evidenţiindu-se cele cu teme 

despre bătălii istorice. Devine membru activ al cenaclului literar Vasile Cârlova din cadrul 

Cercului Militar Naţional şi debutează ca scriitor cu volumul de schiţe şi povestiri Suflet de 

român, iar apoi publică romanul Porunca blestemului. Ca om de cultură, s-a implicat activ în 

viaţa culturală a localităţii, amintim doar faptul că a fost unul dintre fondatorii Asociaţiei 

Culturale A.C.B. “Sedeanka” Brăneşti. 

Domnul profesor Sebe Marius – Ovidiu este autorul unei lucrări intitulate „Brăneşti - 
studiu istoric, etnic şi etnografic”, apărută în anul 1997 și a unor  articole de specialitate,  este 

inițiatorul ziarului local Gazeta de Brănești (apărut în perioada anilor 2000 și 2003),  iar în 

prezent  este  secretarul  Societății  de  Geografie  din  România,  filiala  Ilfov  și  desfăşoară 

activitate de metodist la Casa Corpului Didactic Ilfov. 

Doamna Mărunțelu Andreea – profesor de limba engleză, s-a afirmat în acțiuni de 

voluntariat în cadrul proiectului “Țara lui Andrei” (Durău-2009 și Cheia-2011), precum și în 

cadrul C.I.S.V. (Children’s International Summer Villages) Romania, în tabăra din Mainz – 

Wiesbaden, Germania-2012. 

Dintre învățăceii care au pășit pragul școlii noastre trebuie să amintim pe eroul Petre 

Ionel, care soldat fiind în timpul Revoluției din decembrie 1989 și-a adus jerta supremă în 

zilele fierbinți și confuze ale Revoluției, numele său fiind atribuit în semn de omagiu 

bulevardului principal al satului. 

Elev  al  școlii  noastre,  domnul  Dobre  Marin  este  membru  al  Asociației  Artiștilor 

Plastici din România încă din anul 1983.Tablourile sale inspirate preponderent din natură au 

putut fi admirate în expoziții organizate în Parcul Herăstrău, la Teatrul Foarte   Mic, Cercul 

Militar Național și Casa de Cultură „Friedrich Schiller”. 

Plecat tot de pe băncile școlii noastre,   Nuță Constantin este personalitatea cea mai 

cunoscută și apreciată de brăneșteni datorită implicării sale în rezolvarea multor probleme la 

nivelul comunității . A fost un general de miliție, care a îndeplinit funcția de  șef al Direcției a 

IV-a - Contrainformații Militare - a Securității Statului apoi a fost numit în funcția de adjunct 

al ministrului de interne și șef al Inspectoratului General al Miliției  din 1978 până în 1989. 

Istoria îi consemnează totuși marele păcat privind implicarea în reprimarea revoltei 

muncitorilor de la Brașov din noiembrie 1987 și a Revoluției anticomuniste de la Timișoara 

fiind implicat în transportul cadavrelor și arderea lor la Crematoriul Cenușa din București. 

Absolvent  al  școlii  noastre,  fiu  de  dascăli,  Daniel  Tomescu  a  debutat  ca  actor  la 

începutul anilor 70. A fost actor al Teatrului de Comedie până în anul 1990. Numele lui se 

regăsește și în distribuția unor filme precum „Liniștea din adâncuri”, „Ion-blestemul 

pământului,blestemul iubirii” sau „Filantropica”. Daniel Tomescu s-a afirmat și ca ziarist 

fiind  redactor-șef  adjunct   la  publicațiile   „Zig-zag”,„Expres  Magazin”,   „Gardianul”  și 

„Evenimentul Zilei”. 

Școala din satul Islaz se mândrește cu dascăli care prin dăruirea lor au format multe 

generații de elevi. Dintre aceștia amintim pe Baciu Ion-profesor de istorie, Nicolescu Gabriela 

–profesor de limba română,  Gheorghe Georgeta-profesor de limba engleză și   învățătorii 

Mărunțelu Nicolae, Constantin Viorica și Gheorghe Mariana. 

 
„Școala cea mai bună este aceea în care vezi alături de tine suflete care -ți sunt ca frații 

și surorile” spune Nicolae Iorga. 
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În cei peste 150 de ani de existenţă, Şcoala Gimnazială nr.1 Brănești a fost locul unde s- 

au întâlnit zecile de generaţii de copii, pentru a păşi   împreună pe drumul cunoaşterii cu 

ajutorul învățăturii. Sub privirea  dascălilor  sutele de copii care au poposit pe băncile  şcolii 

au descoperit aici nu numai tainele cititului şi scrisului, ci și o lume nouă, ale cărei graniţe se 

lărgeau necontenit, pe măsură ce nivelul lor de cunoaştere se  îmbogăţea. 
Dascălii și elevii de altădată sau din prezent, formează marea familie care dă lumină 

ferestrelor școlii. În fiecare găsești acel mugure de care se prinde năvodul speranței de a 

învinge timpul prin lumina cărții. Drumul ei nu poate fi decât înainte. 
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II.       ISTORICUL EVOLUŢIEI ACTIVITĂŢII ŞCOLARE. 

Foto 1. Primul local al școlii, 1879. Foto 2. Primul local al școlii în prezent. 
 

 
 
 

Foto 3. Clasă de elevi – activităţi practice, 1958( în localul de la Bancă). 

Foto 4. Clasa a II-a, 1956, Şcoala 1 Brăneşti( în localul de la Bancă). 

 

 
 

Foto. 5. Clasă elevi – 1960 , Şcoala veche de băieți(localul unde s-a construit Grădinița cu 

Program Prelungit) 
 

 
 

III. O nouă î nf ă ţiş ar e  a ş 

c olii  . 

 

 

 

Foto 6. Scoala în prezent de Ziua Unirii  Foto 7. In 

curtea ș
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IV. Preocupări şi rezultate 
 
 
 

 
 

 
 

CAPITOLUL. LEGATURA CU COMUNITATEA. 
 

 
 

 

 
 

 
 

IMAGINE Deschiderea cursurilor la Scoala Islaz . 


